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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 

 ۲۹/۱۲/۲۰۱۸           یمیرح ابیره فیحن
 

 امروز میگذشته ها و حک میحک
 

سگ و  گهیگژدم و زنبور و د یطالب و داعش و ن یشر بود و نه شور، ن ین ایدور، که در دن یلیخ یگذشته ها در
با علم و  سته،یز یم «یلقمان»مغرور،  یخود مسرور وهر گلرخ به حسن و دلبر سکور، هرکس بود در کارک

را  یراز زندگ فهم و شعور، رمز و باو  یهمان جمع و همان مردم، ذک انیو همه جا مشهور، در م خرد آراسته
 .میلقمان حک یعنیلقب نهاده بودند  «مشیحک»دانسته و از جام علم و دانش مخمور،  کین

 ایزد و  یپودر م یپل ریبود، در ز یده مو سازن دیبود، علم و حکمتش تا چه حد مف یدانم اگر حاال زنده م ینم
مانند  ایزد  یگپ از کهکشان و ماه و اختر م ایشد  یم نیزد، عضو حزب گلبد یبازهم گپ از علم و هنر م

در روز  یحکومت نیرا چون مامور سرمه ایزد  یشد و خلق خدا را منتر و جنتر م یم یپارلمان مدار النیوک
 زد! یخبر، م یشد یروشن از چشمان تر، تا م

بوده، گپ نافهم و نااهل و  یرا فرزند میشود که لقمان حک یاستنباط م یلقمان طور حیاز نصا یبوده بوده ول هرچه
خوبان، مجبور به  لیو زنباره و ما هیترب یو ب زان،یگر تینادان، بدکردار و بد گزاره و بد زبان ، از ادب و آدم

 !طانیو همرهٔ ش کارهیمسلک و ب یهنر و ب یب ندبه آن به فرز لقمان ، چارهیشده ب یادیز حینصا رادیا
 فرزندش گرفته و داد زده: یاز گوشها لقمان

 نیسخن مگو، با پدر و مادرت بهتر گرانی...فرزندم، راز خود را با زنان و کودکان مگو، با چشم و ابرو با د»
مکش  ادیفر گرانیرو باش، برسرد انهیرفتار مکن، در راه رفتن م گرانیرفتار را داشته باش، با غرور و تکبر با د

 و آرام 
دندان پاک مکن، در  گرانیمکن، در حضور د یمکن، نا آموخته استاد ینیبگو، با بدان و جاهالن همنش سخن

سخن و  ر،یمگ یشیبر مدار، در راه رفتن از بزرگان پ وهیغذا و م گرانید شیاز پ نداز،یم ینیمجالس انگشت در ب
جز به ضرورت چپ و راست خود را  تنو مست سخن مگو، هنگام راه رف وانهیرا قطع مکن، با د گرانیکالم د

 ینیبلند آب دهان و ب یو مزاح خود کمتر کن، با صدا یسخن مگو، از شوخ گرانینگاه مکن، با چشم و ابرو با د
 «آخر. یلبگذار.... و ا شیدست بر دهان خو ازهیرا پاک مکن، به هنگاه خم

 یسخن م یمیو اتوم، از حک یو عصر ماه و مشتر سبوکیو انترنت و ف وتریروز و روزگار کمپ نیاز قضا در اما
 میران

 . ستیکم از او ن جان از لغمان است و میحک نیکه از لغمان است. اما ا
 نیبنا بر ستیمشابهت ن یب میلقمان حک یبه فرزندش کرده که با پندها ییها حتیشخص هم نص نیشود ا یم معلوم

آنرا با  تا خود شان میلغمان جلب کن میحک وتریو کمپ سبوکیعصر ف یدوستان را به خواندن پندها میالزم دانست
 :رموده. چنانچه فندینما سهیمقا یسینو ذیو تعو ینیزمان فالب یپندها

 

 بازم! سبوکینماز و لنگ کوتاه زبان دراز ف یروزه و ب یو ب ازین یلحاظ و ب یفرزند ب -
 کردنش شتاب کو:  یمره حساب کو و در عمل یپس پندها یکن یاجتناب کو، اگه نم یباز سبوکیاول خو از ف -
طرف  شیکیکنه،  یدو شخص فواره م نیب یکه آتش دشمن یدیو د یداخل شد سبوکیفرزندم، هرگاه در ف -
 . زیپترول حواله کو و بگر لنیگ کیکنه تو هم  یهمه نظاره م گرانیکنه، و د یقواره مخوده شکلک و  گرشید
 یقاض الیوخت مجرمه خ چینکو، ه یباز گرانیخود و د ینکو، با آبرو یبا هر کس زبان دراز سبوکیدر ف -

 نکو.
 . یبجو ینصف َشو دور یاز چت کردن ها ،یمگو ریهرگز بجز سخن خ -
 نهفته باش. یشانرا م یگرفته باش، و راز ها یرام زانیان و عزاحوال دوست شهیهم -
 ؟یکردنش چه باک دار کیپس تو از ال ،یدار کیاز هر کس که توقع ال -
خواندن  گانیرا با  سبوکیکو. ف نیریش کوین یکو، دهن همه را با گپ ها نیرا تمر یسیو خوش نو یخوش زبان -

 کو. نیرنگ یعشق
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 نشوه. رونیهر هفت سوراخت را ببند فرزندم که بادت ب امد،یخوشت ن یهرگاه نوشتهٔ کس -
 !یآب ساز یهم مه و هم خانواده را ب نکهینه ا یساز رابیچشمهٔ روان، خود را س نیکن که از یسع -
 جرم بالکش نکو. نینکو اما هوش کن به ا کشینگذاشت، تو هم ال کیمهر ال تیبر پُست ها یاگر کس -
مانند  قهیدق کیاند که در ظرف  افتهیهم راه  یکسان سبوکیدر ف رایز م،یام مده تا ما هم دشنام نخوررا دشن یکس -

 کنند. یرا باد م تینداف پَخته ها
. بدان که زیمشو، خوده ده کوچهٔ حسن چپ بزن و بگر وسیعقل و دانشت قد نداد، مأ ،یفرزندم، اگر در مورد -

 به هزاران است. سبوکیقسم مردان در ف نیکار مردان است! و از زیگر
 یکنند و جاها یرا تار تار م شتیرا محترم بشمار. خود را مامور امر بالمعروف نساز که ر گرانید دهٔ یو عق نید -

 ات را غار غار. دهیپوش
از  ترشیهمه حضور دارند. خانمها ب سبوکی. در فزیبپره تیجا ها و آن جاها نیدست بردن به ا حیاز عمل قب -

 مردها شعور دارند.
 بودنت برمال نگرده. هیترب یرا محرم نگهدار که ب اتیمحرم -
 بزن!  نیکرده ده زم لیره ق هیترب یب یبزن. آدمها نیو سنگ لیثق یگپ ها -
در کامنت نمان، که باز پسان  یمعن یو ب دهیو ناسنج لهیخوب بخوان. گپ  ،یسینو یکه م یزیهرچ ایکامنت و  -

 !مانیپش یتر نشو
 شی. و همه را در تشویکن شیتفت کباری. نوشته هر کسه یکن شیسرت را پ کباریدر هر کاسه  ستیضرور ن -

 !یکن
 تنبان نکو! الینکو. فکرت باشه که پطلونه خ انینظرت را ب ،یبه آنچه که علم ندار چوختیه -
بهتان  ایدروغ  ایراست  ایدر شأن مردم لغمان نوشت،  یزیچ ایدر بارهٔ افغان و افغانستان نوشت،  یاگر کس -

از انگلستان نوشت،  ایاز داخل زندان نوشت، از فرانسه  ایبازار  نینوشت، از ب مانیاگر با صدق و با ا اینوشت، 
قومندان  ایبا تنبان نوشت، اگر مامور  ایداشت  یشیدرنوشت، اگر  جانیقربان نوشت اگر با شور و ه ایاگر جان 

که به نفع  یاش کن. به شرط کیسلمان خان نوشت، ال ای نیشاه میسل ایافغان نوشت،  قیاگر صد ینوشت، حت
 مردم افغانستان نوشت. 

 لغمان( می)والسالم حک
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